LISTĂ DE LUCRĂRI
MATEAŞ FLORIAN, Doctor în Științe militare din anul 2001
a) Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante
pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi
care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări
1.Mateaş Florian Duties of local police line guarding objectives, goods, values and personal
protection (Sarcinile poliție locale pe linia pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor), publicat în International Journal of Juridical Sciences (I.J.J.S.),ISSN în curs de
apariție, No. 2 (2014), 9 pg., indexată în BDI : EBSCO, DOAJ, ULRICH și COPERNICUS.
Poate fi văzut în http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/article.
2.Mateaş Florian, Public order and safety plan of the local police (Planul de ordine si
siguranţa publica al politiei locale), publicat în International Journal of Administration
Sciences (A.I.J.A.S.),ISSN în curs de apariție, No. 1 (2013), 8 pg., indexată în BDI :
COPERNICUS. Poate fi văzut în http://univagora.ro
3.Mateaş Florian, A few considerations regarding the specific legislation dealt with by the
local police officer (Câteva considerații privind legislaţia specifica cu care operează poliţistul
local), publicat în International Journal of Juridical Sciences (I.J.J.S.), ISSN în curs de apariție,
No. 1 (2014), 9 pg., indexată în BDI : EBSCO, DOAJ, ULRICH și COPERNICUS. Poate fi
văzut în http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/article.
4.Mateaş Florian, Objectives of the local police as a police force at the service of the
community (Obiectivele poliţiei locale ca poliţie in slujba comunităţii), publicat în IJESS
(Agora International Journal of Economical Sciences), nr. 1/2013, indexată în BDI :
COPERNICUS. Poate fi văzut în http://www.economicaljournal.univagora.ro/
5.Mateaş Florian EU Border control for combating cross border crime (Controlul
frontierelor U.E. în vederea combaterii infracţionalităţii transfrontaliere), publicat în
International Journal of Juridical Sciences, www.juridicaljournal.univagora.ro, ISSN 1843570X, E-ISSN 2067-7677, No. 4 (2013), pp. 88-96, indexată în BDI : EBSCO, DOAJ,
ULRICH
și
COPERNICUS.
Poate
fi
văzut
în
http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/article/view/823/171.
6.Mateaş Florian „Sistemele complexe în managementul poliţiei de frontieră” Revista Pro
Patria Lex, ISSN, Editura Ac.Pol., Bucureşti, Anul XVI, nr.13/ 2008, 10 pg., nr. 2/2008.
indexări in baze de date internaţionale SSRN www.ssrn.com
7.Mateaş Florian „Viteza de reacţie la structurile de intervenţie de la frontiera externă a
uniunii europene” - Revista Pro Patria Lex, ISSN 1584-3556, Editura Ac.Pol., Bucureşti,
Anul XV, nr.11/ 2007, 20 pg. (278-298), indexări in baze de date internaţionale SSRN
www.ssrn.com
8.Mateaş Florian, ”Managementul conflictului comunicaţional. Infocomunicarea. Şansa de
a dezvolta cultura organizaţională” Revista : Tradiţii, educaţie şi cultură a Ministerului de
Interne ISSN 973-8307-13-9, Editura Ministerul de Interne, 23 pg. (293-316), indexări in
baze de date www.ssrn.com

9.Mateaş Florian, „Sistemul integrat de conducere a pazei frontierei” autor, articol, în
Buletinul A.I.S.M. - 1997 M.Ap.N. din 1997
10.Mateaş Florian, „Repere privind perfecţionarea procesului de elaborare a hotărârii
comandantului”, Editura Ministerul de Interne, Revista grănicerilor români - 1/1996, uz
intern, pg.8 (89-97).
11. Mateaş Florian, „Grenzsicherung gestern und heute”- „Paza frontierei ieri şi azi”
Editura Ministerul de Interne, Revista grănicerilor români - 1/1995, uz intern, pg.24.
b) Teza de doctorat
1. Mateaş Florian Contribuţii la studiul modernizării Inspectoratului General al Poliţiei de
Frontieră, a structurilor subordonate acestuia precum şi a procedeelor de acţiune la
frontieră 1997-2001.
c) Brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială. Nu este cazul
d) Cărţi şi capitole în cărţi:
Cărți publicate unic autor :
C.1. Mateaş Florian Poliție locală, Editura univ. AGORA, Oradea, ISBN 978-973-1807-553, 2014
C.2. Mateaş Florian Deontologia funcționarului public, Editura univ. AGORA, Oradea,
ISBN 978-973-1807-56-0, 2014
C.3. Mateaş Florian „Poliţia de Frontieră Română – Evoluţie şi perspective”, Editura Pro
Universitaria., ISBN 978-973-129-017-1, Bucureşti, 2007; indexată în BDI : CNCSIS
C.4. Mateaş Florian „Activitatea de informaţii în poliţia de frontieră”, curs universitar de uz intern,
Editura M.I.R.A., Bucureşti, 2007;

Cărţi coordonate:
C.C.1. Mateaş Florian, Popescu Cristian, Matei Cristian

„Investigarea criminalităţii
transfrontaliere” –Coordonator - curs universitar, Editura M.I.R.A., ISBN : 978-973-745-053-1
Bucureşti, 2007; indexată în BDI : cod CNCSIS 270

C.C.2. Mateaş Florian, Curculescu Gabriel, Nicolae Mihai Micador „Manualul polițistului
local” –Coordonator – caiet de seminar, Editura Corpul Experților în Accesarea Fondurilor Structurale
și de Coeziune Europene., SMIS : 11324, Bucureşti, oct. 2011

C.C.3. Mateaş Florian, Curculescu Gabriel, Nicolae Mihai Micador „Proceduri operaționale
de lucru” –Coordonator – caiet de seminar, Editura Corpul Experților în Accesarea Fondurilor
Structurale și de Coeziune Europene., SMIS : 11324, Bucureşti, oct. 2011

Cărți publicate în calitate de coautor
C.Co.1. Mateaş Florian, Coman Florian, Popescu Cristian, „Mic dicţionar explicativ pentru
poliţia de frontieră”, Coautor – Editura Pro Universitaria, ISBN (10) 973-8994-08-X, Bucureşti, 2006;
indexată în BDI : CNCSIS
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C.Co.2. Mateaş Florian, Popescu Cristian, „Tactica Poliţiei de Frontieră”, Coautor -Vol. 2 Curs
universitar de uz intern, Ed. M.A.I. Bucureşti, 2005

C.Co.3. Mateaş Florian, Grad Vasile “ Metode de fundamentare a deciziilor militare”, Editura
Diagonal, ISBN : 973-99859-9-8, Bacău, 2001;

Capitole în Cărţi:
C.Cp. 1. Coordonatori Victor Aelenei, Aurel Neagu „Acte diplomatice privind frontiera României”; culegere de tratate-convenţii-acorduri-protocoale, Editura Univers Ştiinţific, ISBN: 973-87232-1-3Bucureşti, 2005; Mateaş Florian, Capitolul V : Documente diplomatice și bilaterale de frontieră
româno-ungare.

C.Cp. 2. conducător, Gl. Dv. Tiberiu Costache, “Metode de determinare a stării şi
posibilităţilor de luptă ale marilor unităţi şi unităţilor”, Editura Militară, ISNB 973-32-04889, Bucureşti, 1997; Mateaş Florian, Capitolul III : Metode de apreciere a stării și
disponibilității grupărilor de forțe pe timpul luptei și operației, și Capitolul X : Utilizarea
indicatorilor sintetici ai variației in analiza statistică a datelor de eficiență și în optimizarea
hotărârilor.
C.Cp. 3. conducător, Gl. Dv. Tiberiu Costache, “ Statele majore şi conducerea militară”,
Editura Militară, ISBN 97332-9480-3, Bucureşti, 1996; Mateaş Florian, Capitolul II : O
sursă de bogăție – setea de cunoaștere.
f) articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional
principal;
1.Mateaş Florian Duties of local police line guarding objectives, goods, values and personal
protection (Sarcinile poliție locale pe linia pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor), publicat în International Journal of Juridical Sciences (I.J.J.S.),ISSN în curs de
apariție, No. 2 (2014), 9 pg., indexată în BDI : EBSCO, DOAJ, ULRICH și COPERNICUS.
Poate fi văzut în http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/article.
2.Mateaş Florian, Public order and safety plan of the local police (Planul de ordine si
siguranţa publica al politiei locale), publicat în International Journal of Administration
Sciences (A.I.J.A.S.),ISSN în curs de apariție, No. 1 (2013), 8 pg., indexată în BDI :
COPERNICUS. Poate fi văzut în http://univagora.ro
3.Mateaş Florian, A few considerations regarding the specific legislation dealt with by the
local police officer (Câteva considerații privind legislaţia specifica cu care operează poliţistul
local), publicat în International Journal of Juridical Sciences, ISSN în curs de apariție, No. 1
(2014), 9 pg., indexată în BDI : EBSCO, DOAJ, ULRICH și COPERNICUS. Poate fi văzut în
http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/article.
4.Mateaş Florian, Objectives of the local police as a police force at the service of the
community (Obiectivele poliţiei locale ca poliţie in slujba comunităţii), publicat în IJESS
(Agora International Journal of Economical Sciences), nr. 1/2013, indexată în BDI :
COPERNICUS. Poate fi văzut în http://www.economicaljournal.univagora.ro/
5.Mateaş Florian EU Border control for combating cross border crime (Controlul
frontierelor U.E. în vederea combaterii infracţionalităţii transfrontaliere), publicat în
International Journal of Juridical Sciences, www.juridicaljournal.univagora.ro, ISSN 1843570X, E-ISSN 2067-7677, No. 4 (2013), pp. 88-96, indexată în BDI : EBSCO, DOAJ,
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ULRICH
și
COPERNICUS.
Poate
http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/article/view/823/171.

fi

văzut

în

6.Mateaş Florian „Sistemele complexe în managementul poliţiei de frontieră” Revista Pro
Patria Lex, ISSN, Editura Ac.Pol., Bucureşti, Anul XVI, nr.13/ 2008, 10 pg., nr. 2/2008.
indexări in baze de date internaţionale SSRN www.ssrn.com
7.Mateaş Florian „Viteza de reacţie la structurile de intervenţie de la frontiera externă a
uniunii europene” - Revista Pro Patria Lex, ISSN 1584-3556, Editura Ac.Pol., Bucureşti,
Anul XV, nr.11/ 2007, 20 pg. (278-298), indexări in baze de date internaţionale SSRN
www.ssrn.com
g) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice publicate:
PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE PE BAZĂ DE CONTRACT/GRANT
1/2.
La 1 decembrie 2006 am finalizat pozitiv Proiectul de cercetare (GAR nr. 118/2005), finanţat
de Academia Română pe o perioadă de doi ani (23.02.2005-01.12.2006) pe baza a două contracte de
cercetare (nr. 134/2005 şi nr. 126/2006), având calitate de coautor. Tema de cercetare are următoarea
denumire:

„Implementarea acquis-ului Schengen în domeniul frontalier românesc şi cunoaşterea
criminalităţii transfrontaliere”.
Am abordat punctual întregul cadru juridic european Schengen (peste 300 de documente:
tratate, convenţii, acorduri, protocoale, decizii, rezoluţii, regulamente, jurisprudenţă, speţe de la
frontierele europene externe de sud şi de nord) şi am căutat să descifrez, decodific şi apoi să cunosc
practicile europene din cooperarea poliţienească transfrontalieră pentru combaterea criminalităţii şi a
terorismului.
Volumul cercetării este la baza cursurilor de specialitate şi constituie o bună bibliografie
pentru alţi cercetători ai domeniului, cadre didactice poliţişti, poliţişti de frontieră şi funcţionari
publici superiori din instituţiile cu atribuţii la frontiera externă.
Proiectul de cercetare derulat s-a încadrat pe standardele şi indicatorii de performanţă
stabiliţi de Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române.
3/4. La 25 septembrie 2007 am finalizat pozitiv Proiectul de cercetare, finanţat de Guvernul României
(O.U.G. nr.60/2001), prin I.G.P.F. (Proiect nerambursabil Phare 2001- 2006) pe baza a contractului
de cercetare (nr. S/980352/2005), având calitate de consilier. Tema de cercetare are următoarea
denumire:

3. „Implementarea Sistemului Integrat de Securizare a frontierei”.- finalizat 2007
4. „Studiul privind stabilirea cerințelor tehnico-operative și de performanță a echipamentelor
de supraveghere necesar extinderii S.I.F.S.- subsistemul supraveghere”- finalizat 2008
Am participat la această temă datorită dorinţei de a ajuta prin cunoştinţele mele
implementarea noului domeniu frontalier european şi faptului că, posedam asemenea cunoştinţe prin
finalizarea tezei de doctorat cu tema „Strategiile de evoluţie e Poliţiei de Frontieră până în 2020”, prin
care informam şi preveneam despre nevoile comunitare în materie de siguranţă la frontiere.

Alte articole și contribuții științifice publicate:
1.Mateaş Florian, ”Managementul conflictului comunicaţional. Infocomunicarea. Şansa de
a dezvolta cultura organizaţională” Revista : Tradiţii, educaţie şi cultură a Ministerului de
Interne ISSN 973-8307-13-9, Editura Ministerul de Interne, 23 pg. (293-316).
2.Mateaş Florian, „Sistemul integrat de conducere a pazei frontierei” autor, articol, în
Buletinul A.I.S.M. - 1997 M.Ap.N. din 1997
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3.Mateaş Florian, „Repere privind perfecţionarea procesului de elaborare a hotărârii
comandantului”, Editura Ministerul de Interne, Revista grănicerilor români - 1/1996, uz
intern, pg.8 (89-97).
4. Mateaş Florian, „Grenzsicherung gestern und heute”- „Paza frontierei ieri şi azi”
Editura Ministerul de Interne, Revista grănicerilor români - 1/1995, uz intern, pg.24.

TOTAL ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ :
Am publicat :
-14 cărți, dintre care :
- 4 în calitate de unic autor
- 1 teză doctorat
- 3 în calitate de coordonator
- 3 în calitate coautor
- 3 în calitate autor capitole în cărți
- 11 articole științifice
- 2 granturi cu 4 contracte
Lect. univ.dr. MATEAŞ FLORIAN
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